
جمع 

َاحذکارَرسیکارگاٌی عملیوظزی

15.52.5--18

14.52.5--17

وام درصکذ درص
تعذاد َاحذ

کذ پیش ویاس

داوشجُ در ٌىگام اخذ درَص تایذ درص پیش ویاس را گذراوذي َ اجاسي اخذ درص پض ویاس تً صُرت ٌمشمان تا درص پیش ویاس را وذارد ***

.مگز در مُاردی کً طثك آییه وامً مجُس شُرای آمُسشی داوشکذي دوذاوپششکی صادر شذي تاشذ

4-

-2***12تیُشیمی وظزی 416208

**131علُم تشزیحی 416214

2-

-2***2رَاوشىاطی َ مٍارت ٌای ارتثاطی416211

**1.5.0.5طالمت دٌان َ جامع416213ً

2-

-2***12اوذیشً اطالمی 44999040

***2ژوتیک اوظاوی 416212

1-

344999018***3ستان اوگلیظی عمُمی44999015

**1*1تزتیت تذوی 44999004

2-

جمع َاحذ
ستان عمُمی داروذ

ستان پیش داروذ

***2ستان اوگلیظی پیش داوشگاٌی44999018

 تً تعذ98درَص دَري دکتزای عمُمی دوذاوپششکی َرَدی 
تزم اَل



جمع 

َاحذکارَرسیکارگاٌی عملیوظزی

143--17

173--20

داوشجُ در ٌىگام اخذ درَص تایذ درص پیش ویاس را گذراوذي َ اجاسي اخذ درص پض ویاس تً صُرت ٌمشمان تا درص پیش ویاس را وذارد ***

.مگز در مُاردی کً طثك آییه وامً مجُس شُرای آمُسشی داوشکذي دوذاوپششکی صادر شذي تاشذ

وام درصکذ درص
تعذاد َاحذ

کذ پیش ویاس

3416214

2416208***22تیُشیمی وظزی  416209

**221علُم تشزیحی  416215

1416208

 416214 -   3416208***13فیشیُلُژی وظزی 416218

**1*تیُشیمی عملی 416210

**

1416208   - 416214 

344999018***3***ستان عمُمی 44999015

**1*فیشیُلُژی عملی 416220

 تً تعذ98درَص دَري دکتزای عمُمی دوذاوپششکی َرَدی 
تزم دَم

***3ادتیات فارطی 44999014

2-

-2***22اوذیشً اطالمی 44999041

*2اخالق اطالمی44999016

3-

جمع َاحذ
ستان عمُمی وذاروذ

ستان عمُمی داروذ



جمع 

َاحذکارَرسیکارگاٌی عملیوظزی
کذ پیش ویاس

-1**0.50.5فیشیک پششکی 416217

-1**1*2تزتیت تذوی 44999009

-2***2تاریخ تحلیلی صذر اطالم

-19--154جمع َاحذ

44999054

-1***1اوگل شىاطی َ لارچ شىاطی پششکی416203

-2***2تفظیز مُضُعی لزآن

-1***1َیزَص شىاطی416221

44999010

-

-1**1*تاکتزی شىاطی عملی416207

0.5**0.5*ایمىی شىاطی عملی416205

3***3تاکتزی شىاطی وظزی416206

**2
416214 -416208

416218

2.5***2.5ایمىی شىاطی وظزی416204
416214-416218

416219

 تً تعذ98درَص دَري دکتزای عمُمی دوذاوپششکی َرَدی 
تزم طُم

وام درصکذ درص
تعذاد َاحذ

416214-416218

416219

داوشجُ در ٌىگام اخذ درَص تایذ درص پیش ویاس را گذراوذي َ اجاسي اخذ درص پض ویاس تً صُرت ٌمشمان تا درص پیش ویاس را وذارد ***

.مگز در مُاردی کً طثك آییه وامً مجُس شُرای آمُسشی داوشکذي دوذاوپششکی صادر شذي تاشذ

. تً طُر ٌمشمان اخذ ومایذ2طثك مجُس شُرای آمُسشی داوشکذي داوشجُ می تُاوذ درَص ایمىی شىاطی وظزی َ عملی را تا درص فیشیُلُژی وظزی 

2416215**311علُم تشزیحی 416216

*22فیشیُلُژی وظزی 416219



جمع 

َاحذکارَرسیکارگاٌی عملیوظزی

.اخذ درص مثاوی مُاد دوذاوی در مزحلً علُم پایً تزای داوشجُیان الشامی می تاشذ

1-

داوشجُ در ٌىگام اخذ درَص تایذ درص پیش ویاس را گذراوذي َ اجاسي اخذ درص پض ویاس تً صُرت ٌمشمان تا درص پیش ویاس را وذارد ***

.مگز در مُاردی کً طثك آییه وامً مجُس شُرای آمُسشی داوشکذي دوذاوپششکی صادر شذي تاشذ

 َاحذ تخصصی تعییه شذي در چیىش را در مزحلً علُم پایً تگذراوذ َ جٍت معزفی ت9ًطثك مجُس شُرای آمُسشی داوشکذي داوشجُ می تُاوذ فمط 

. َاحذ تخصصی کفایت می کىذ8آسمُن علُم پایً لثُلی در 

-143118جمع َاحذ

کذ پیش ویاس

-2***2اومالب اطالمی 44999068

-3**0.52.5آواتُمی َمُرفُلُژی دوذان 416323

*2تافت دٌان در طالمت َ تیماری ٌا416341

مثاوی مُاد دوذاوی416422

-2***2تاریخ فزٌىگ َتمذن اطالم َایزان44999057

1416206*1**کىتزل عفُوت416414

-2***2داوش َجمعیت خاوُادي 44999059

**2416206

-1***11ستان تخصصی 416395

416323-1416217***11رادیُلُژی دٌان ، فک َ صُرت وظزی 416388

1***

0.5**0.5*آطیة شتاطی عمُمی عملی416202

 تً تعذ98درَص دَري دکتزای عمُمی دوذاوپششکی َرَدی 
تزم چٍارم

وام درصکذ درص
تعذاد َاحذ

2.5***2.5آطیة شتاطی عمُمی وظزی 416201
416214 -416203

416219-416218-416206

416214 -416203

416219-416218-416206

. تً طُر ٌمشمان اخذ ومایذ1طثك مجُس شُرای آمُسشی داوشکذي داوشجُ می تُاوذ درص آواتُمی َ مُرفُلُژی را تا درص رادیُلُژی وظزی 


